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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Beteendemedicinsk kompetens inom fysioterapi är en kunskap om rörelse- och 

rörelsefunktionsstörningar utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Denna kompetens 

inkluderar olika strategier för hälsobeteendeförändringar som är teoretiskt grundade och 

formade efter individen. Fysioterapeutens närmsta chef inom hälso- och sjukvården måste 

hantera både en servicesida gentemot patienten och en effektivitetssida gentemot 

organisationen. Chefskapet innebär beslutsfattande i viktiga frågor, vilket i sin tur är ett 

beteende som är påverkat av faktorer i både omgivningen och hos individen. 

Syfte: Syftet är att utifrån den socialkognitiva teorin undersöka hur fysioterapeuters 

närmsta chef uppfattar beteendemedicinsk kompetens i fysioterapi. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med deskriptiv design och induktiv ansats. 

Datainsamlingen gjordes genom fem semistrukturerade intervjuer. Insamlade data 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två domäner och fem kategorier gällande hur 

fysioterapeutens närmsta chef uppfattade beteendemedicinsk kompetens.  

Slutsats: Fysioterapeutens närmsta chef uppfattar den beteendemedicinska kompetensen 

som en underlättande faktorer för hälso- och sjukvårdsorganisationen. Gällande 

beteendemedicinska kompetenser som rör patienternas beteenden i 

rehabiliteringssituationen (patient-fysioterapeut) så kunde chefen se kopplingen mellan 

patientnytta även på organisationsnivå. Kompetensen medför exempelvis att fysioterapeuten 

har en helhetssyn på patientens problematik vilket ökar patientdelaktigheten, enligt 

fysioterapeutens närmsta chef. Även samarbetet i teamet påverkades positivt av den 

beteendemedicinska kompetensen enligt chefernas uttalanden. Som en helhet, kan dessa 

uppfattningar eventuellt stärka chefens self-efficacy och höja deras utfallsförväntningar för 

beteendemedicinsk kompetens, vilket vidare skulle kunna påverka chefens beslut att fortsätta 

implementera beteendemedicin i hälso- och sjukvårdorganisationen. 

Nyckelord: perception, beteendemedicin, yrkesspecifik kunskap, fysioterapi, socialkognitiv 

teori. 

  



ABSTRACT 

Background: The behavioral medicine approach within physiotherapy context is a 

competence about movements and malfunction in movements seen from a biopsychosocial 

perspective. This competence include different health behavior change strategies that are 

theoretically based and tailored to the individual patient. The physiotherapists’ nearest 

manager in the healthcare context needs to handle service side towards the patient as well as 

efficiency side (e.g., working cost-effectively) towards the healthcare organization. 

Leadership also means decision-making, which in turn is a behavior affected by both 

environmental and individual factors. 

Aim: From a Social cognitive perspective explore how physiotherapists nearest manager 

experience behavioral medicine competence. 

Methods: The study was qualitative with a descriptive design and an inductive approach. 

Data collection was done by five semi-structured interviews. Qualitative content analysis was 

conducted on data collected. 

Result: Two domains and five categories emerged regarding how the physiotherapists’ 

nearest manager experienced behavioural medicine competence. 

Conclusion: The physiotherapists’ nearest manager experienced behavioral medicine 

competence as facilitating the health care organization. Regarding aspects on behavioral 

medicine competencies in rehabilitation behavior change in the patient, the physiotherapists’ 

nearest manager thereby connected patient benefits to the health care organization level. The 

physiotherapists’ nearest manager stated a holistic view on the patients’ problems as 

supporting their (i.e., patient) participation. Further, the physiotherapists’ nearest manager 

viewed behavioural medicine competence as facilitating interprofessional collaboration 

initiatives. In sum, these experiences might reinforce the physiotherapists’ nearest manager 

and increase his/her self-efficacy and outcome expectancies regarding behavioral medicine 

competence in health care organizations.  Also, behavioral medicine competence might affect 

the physiotherapists’ nearest manager’s decision in continuing to implement behavioral 

medicine competence in the health care organizations. 

Keywords: perception, behavioral medicine, professional knowledge, physiotherapy, social 

cognitive theory. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Beteendemedicinsk kompetens 

Beteendemedicin är ett paraplybegrepp där den grundläggande synen är biopsykosocial 

(Denison & Åsenlöf, 2012). Den biopsykosociala modellen är en teoretisk förklaringsmodell 

för hur ohälsa och sjukdomsliknande tillstånd kan uppstå och fortgå. Modellen betonar att 

biologiska, psykologiska och sociala dimensioner av hälsa samt sjukdom interagerar med 

varandra (Engel, 1992). Beteendemedicin uppkom redan i slutet på 70-talet genom ett forum 

där olika beteendemedicinska forskare kunde utbyta nya tankar och idéer. Sedan dess har 

ämnet vuxit enormt (Steptoe, 2010). Intresset för beteendemedicin har fortsatt öka de 

senaste decennierna då kroniska sjukdomar har ökat globalt. För att på bästa sätt hantera 

detta, har hälso- och sjukvården förstått, handlar det om sociala och beteendemässiga 

interventioner. Hälso- och sjukvården har i detta förändrats från att behandla akuta tillstånd 

till att bemöta patienter med långvariga besvär och insett att vad patienterna gör efter sina 

besök inom sjukvården är avgörande för sjukdomsutvecklingen (Clark, Valerio & Houle, 

2010). Definitionen av beteendemedicin enligt den Svenska Beteendemedicinska Föreningen 

är: 

"Det tvärvetenskapliga område som ägnas åt utveckling och integration av kunskap kring 

psykosociala, beteenderelaterade och biomedicinska frågor relevanta för hälsa och sjukdom 

samt för tillämpningen av denna kunskap för prevention, etiologi, diagnos, behandling och 

rehabilitering. Beteendemedicin inkluderar forskning kring grundläggande psykobiologiska 

mekanismer, klinisk diagnostik och intervention såväl som prevention och hälsofrämjande 

åtgärder."(http://svenskbeteendemedicin.se/ u.å.) 

Professionell kompetens används i ett bestämt syfte i en särskild praktisk situation. 

Kompetens är mer än bara faktakunskaper och färdigheter. Begreppet omfattar tre olika 

delar som kunskaper, färdigheter och förhållningsätt. Kompetens innebär att man anpassar 

sig och gör en avvägning inför varje beslut och situation och den är dessutom utvecklingsbar 

(Pettersson, 2015).  

Grundprincipen i beteendemedicin är att den kan genom olika faser i en sjukdomsutveckling 

förklara sambanden emellan beteendefaktorer och biomedicinska faktorer. De 

biopsykosociala faktorerna används genom hela analysen och den beteendemedicinska 

behandlingen för att förklara beteendet som står i fokus. Detta betyder inte att den 

biomedicinska modellen ersätts utan att de två modellerna snarare integreras. Utöver det 

grundläggande perspektivet som är det biopsykosociala är en av de dominerande 

inriktningarna det kognitiva beteendeperspektivet som utifrån biomedicinska och 

psykosociala faktorer betonar vikten av att ha målformulering, SMART, för att bibehålla 
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beteendeförändringar. SMART står för specifika, mätbara, realistiska och tidsavgränsade mål 

(Denison & Åsenlöf, 2012). 

1.2 Beteendemedicinsk kompetens och fysioterapeututbildning 

På Mälardalens Högskola (MDHa, u.å.) har den fysioterapeutiska utbildningen en 

beteendemedicinsk profil som ger kunskaper om rörelse och rörelsefunktionsstörningar 

utifrån ett biopsykosocialt perspektiv. Utbildningen sammanför beteendemedicin och 

fysioterapi i olika bedömnings- och behandlingsmetoder. Under de tre utbildningsåren 

genomsyras kurserna av beteendemedicin som en röd tråd. Efter att ha fullföljt utbildningen 

ska studenten bland annat kunna göra åtgärdsbedömningar utifrån en helhetssyn på 

människan samt se till de hälsobestämmande faktorerna, vilka är fysiska, psykologiska och 

sociala, som påverkar människors hälsorelaterade beteenden. Studenterna ska klara av att 

använda sig av både fysioterapeutiska behandlingsåtgärder och beteendemedicinska metoder 

för att kunna skapa varaktiga beteendeförändringar för en bättre hälsa hos patienten. 

Fysioterapeuter som läst på annat fysioterapeutprogram än det på Mälardalens Högskola och 

som vill anskaffa sig den beteendemedicinska kompetensen, har ett fåtal kurser att välja 

bland. Mälardalens Högskola (MDHb, u.å.) har två distanskurser på vardera 7,5 
högskolepoäng. Den första handlar om teorier och modeller och den vetenskapliga grunden 

inom beteendemedicin där man får kunskaper om hur man tillämpar beteendemedicin i 

bedömning, prevention och hälsoupplysning. I den andra kursen tar man upp praktiska 

tillämpningar där studenten arbetar med egna patientfall. Där man betonar bl.a. funktionell 

beteendeanalys och metoder för att genomför en beteendeförändring hos patienter. 

Karolinska Institutet (KI, 2016) har en kurs, på 7,5 högskolepoäng, om beteendemedicin 

inom primärvården där det motiverande samtalet går som en röd tråd genom kursen och 

syftet är att deltagarna ska få kunskaper om beteendemedicinska verktyg och att förbättra sitt 

samarbete med patienten med hjälp av interprofessionell kommunikation. Uppsala 

Universitet (UU, 2016) har distanskurser, vardera på 7,5 högskolepoäng, där den första 

handlar om teori och tillämpningar av beteendemedicin där studenten främst får kunskaper 

om hur tillämpningen av beteendemedicin inom fysioterapi kan ske. I den andra kursen får 

studenten lära sig att implementera beteendemedicin mer praktiskt i klinik under kursen 

gång. 

1.3 Integrering av beteendemedicin inom fysioterapi 

Integrering av beteendemedicin i fysioterapi innebär att beteendemedicin är ett arbetssätt för 

fysioterapeuten. Detta kännetecknas av att fysioterapeuten analyserar och utformar 

behandling från biopsykosociala faktorer som kan ha inverkan på patientens beteende och 

problematik. En fysioterapeut som arbetar utifrån ett biomedicinskt synsätt fokuserar 

däremot på fysiska och kroppsliga mekanismer och utgår ifrån diagnoser i sin analys och 

behandling. En fysioterapeut med beteendemedicinsk kompetens fokuseras också mycket på 

att uppnå och bibehålla hälsoinriktade beteendeförändringar (Denison & Åsenlöf, 2012).  



 3  

Långvarig smärta innefattar mer än bara fysiska symtom som uppstår, dvs. psykologiska och 

sociala symtom. Viktiga faktorer är exempelvis depressioner, oro, katastroftankar och 

beteendeförändringar. Att behandla någon av ovanstående faktorer enskilt är inte effektivt då 

dom påverkar varandra. Det behövs alltså en tvärvetenskaplig metod där helhetsbilden 

omfattas i analys och behandlingsarbetet för att kunna vara effektiv. Den biopsykosociala 

modellen svarar i alla dessa avseenden upp mot dessa faktorer och ger ett mer terapeutiskt 

och kostnadseffektiv behandling för att hantera långvarig smärta (Gatchel, Peng, Peters, 

Fuchs & Turk 2007). Integrering av beteendemedicin och den biopsykosociala modellen i 

fysioterapi har även visat sig vara effektiv mot smärta och funktionsnedsättning vid 

rehabilitering av långvarig smärta (Kamper et al. 2015). 

En systematisk litteraturöversikt från Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering (SBU)kom fram till att när beteendemedicin integrerats med fysioterapi finns 

det ett starkt vetenskapligt stöd för att patienters aktivitetsförmåga förbättras på lång sikt 

(SBU, 2010). SBU skriver att; ’’Beteendemedicinsk behandling leder till bättre 

aktivitetsförmåga än annan behandling som inte innehåller beteendepåverkande insatser. 

Detta gäller 2–5 år efter avslutad behandling’’ (SBU, 2010 s. 16). Ytterligare en studie har 

visat att multimodal rehabiliteringen som utgår från den biopsykosociala modellen ökade 

funktionsförmågan, förbättrade copingstrategierna och minskade rädsla-undvikande 

beteendet hos studiedeltagarna som hade lumbal ryggsmärta (Semrau et al., 2015). Denna 

studie gjordes på 3 olika rehabiliteringscentrum och följdes upp efter 12 månader. Med ett 

beteendemedicinskt arbetsätt kan även copingstrategierna vid hantering av smärta i 

arbetslivet förbättras, smärtnivån minskas och personliga beteendeförändringar i det 

vardagliga livet som gynnade deras hälsa öka (Jensen & Bodin, 1998). 

I en studie där patienter hade subakut eller långvarig smärta fick varje deltagare individuella 

smärthanteringsprogram grundade i beteendemedicinska teorier. Programmen inkluderade 

8-10 sessioner ledda av fysioterapeuter samtidigt som behandlingen bestod av hemuppgifter. 

Patienterna fick en minskad smärtpåverkan och smärtintensitet i sitt dagliga liv. Deras 

förmåga att kontrollera smärtan ökade och rädsla-undvikande beteendet minskade. 

Patienterna hade lättare att kunna återgå till sina dagliga aktiviteter och upplevde en större 

tillfredställelse (Åsenlöf 2005). 

Inte bara patienter med långvarig smärta har nytta av beteendemedicinska metoder. 

Patienter med andra långvariga symtom såsom problem med hjärt- och lungsjukdomar, 

stroke och artrit kan med hjälp av självhanteringsprogram och handledda sessioner förbättra 

sin hälsa och delaktighet, samt minska oro och funktionsnedsättningar. Detta 

behandlingskoncept kan även minska antalet sjukhusbesök och korta ner sjukhusvistelser. 

Interventionsprogrammet i studien om långvariga symtom utgick från att försöka påverka 

patienternas self-efficacy i sin förmåga att hantera sin sjukdom med hjälp av rollmodeller. 

Rollmodellerna hade likartade bakgrund och problem som patienterna som ingick i 

interventionen och det visade sig att rollmodellerna kunde öka deltagarnas self-efficacy 

(Lorig et al. 1999). 
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1.3.1 Beteendemedicinska interventioner och begreppen self-efficacy och 

utfallsförväntningar inom socialkognitiv teori 

Inom beteendemedicin finns ett flertal olika begrepp och self-efficacy och 

utfallsförväntningar är två av dom vilka förekommer bl.a. inom socialkognitiv teori. Self-

efficacy förklaras som tilltron till den egna förmågan att klara av en specifik uppgift i ett givet 

sammanhang (Bandura 1997) och utfallsförväntningar är föreställningar om vilka 

konsekvenser beteendet tros ge och hur viktiga de konsekvenserna är (Bandura 2004). Det 

har visat sig att en tidig intervention med beteendemedicinsk fysioterapi inriktad på arbetet 

med self-efficacy och copingstrategier kan hjälpa patienter med whiplashskada att minska 

smärta och underlättar genomförandet av vardagsaktiviteter i ett längre perspektiv. Self-

efficacy handlade om hur säkra dom var på sin förmåga att klara av sina vardagsaktiviteter 

trots sin smärta (Söderlund 2001). Även äldre ensamstående kvinnor med långvarig smärta 

kan få bättre self-efficacy och ökad fysisk aktivitet i samband med träning och 

vardagsaktiviteter, genom beteendemedicinsk fysioterapi (Cederbom 2014). Ytterligare ett 

begrepp är utfallsförväntningar, vilket kan användas som en prediktor för att kunna förutse 

om patienter efter en lumbal diskbråcksoperation riskerar att ha kvarvarande ihållande 

smärta i ben och rygg, kvarstående funktionsnedsättning och sjukskrivning i mer än ett år. 

För att undvika kvarvarande funktionsnedsättningar kan patienter med låga 

utfallsförväntningar behöva en utökad arbetsrelaterad rehabilitering för att öka deras chans 

att tidigare kunna återgå till arbetet, minska sin smärta och höja sin funktionsförmåga och 

livskvalitet (Johansson, Linton, Rosenblad, Bergqvist & Nilsson, 2009).   

Arbetet som fysioterapeut handlar till stor del om att hjälpa patienter med 

beteendeförändringar vilka behöver ske i patientens dagliga liv för att uppnå förbättrad 

hälsa. Det är inte alltid smärtproblem är inkluderat utan det kan vara så att 

beteendemedicinska behandlingsåtgärder som initieras av fysioterapeuter ökar effektivt 

chansen för beteendeförändringar, som till exempel ökning av fysiska aktivitet hos patienter 

med olika hälsorelaterade problem som bland annat fetma, diabetes typ 2, hjärt- och 

kärlsjukdomar (Frerichs, Kaltenbacher, van de Leur & Dean, 2012). 

1.3.2 Beteendemedicin och fysioterapi på samhällsnivå 

Fysioterapi med beteendemedicinsk inriktning har ett flertal positiva resultat gällande 

samhällskostnad och arbetsfrånvaro, har det visat sig i ett flertal studier. 

Långtidssjukskrivningen minskades till exempel femfaldigt vid beteendemedicinsk 

fysioterapi eller med enbart beteendemedicinska arbetsmetoder, det vill säga sessioner med 

kognitiv beteendebehandling, jämfört med minimala behandlingsåtgärder vid akut 

ländryggssmärta. Dessutom behövdes mindre sjukvård och minskad sjukfrånvaro (Linton, 

Boersma, Jansson, Svärd & Botvalde 2005). Risken för sjukersättning minskade vid 

användning av en beteendemedicinsk behandlingsmetod vid långvarig ryggsmärta. 

Framförallt gällde detta för kvinnor. Studien hade fyra olika interventionsgrupper och den 

gruppen som fick beteendemedicinskt orienterad fysioterapi fick de resultat som nämndes 

ovan (Jensen, Bergström, Ljungqvist, Bodin & Nygren 2001). Det behövs också färre 

behandlingstillfällen och remisser till annan vård vid beteendemedicinsk behandling vid 
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lumbal ryggsmärta och detta kan därmed vara ett effektivt förstahandsval i behandlingen vid 

ryggsmärta (Hay et al. 2005). 

1.4 Fysioterapeutchefens verksamhetsområde 

Med hälso- och sjukvård avses enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

"åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar. Till hälso- och 

sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna." Praktiskt sett innebär det 

att hälso- och sjukvård är något som till största del utgår ifrån samhällets syn på vad som är 

att medicinskt förebygga, utreda och behandla och sammanfaller då med vården som till 

största del sker under ledning av legitimerad vårdpersonal vilken är utbildad inom medicinsk 

vetenskap och inkluderar således legitimerade fysioterapeuter. Lagen är en grundsten i 

regleringen av den svenska sjukvården, vilken består av olika aktörer. De olika aktörerna 

inom den svenska sjukvårdsproduktionen har olika stor omfattning. Vården utgörs till 90% 

av den offentligt producerade vården, landstingsvården och den kommunala vården. 

Landstingsvården står för sjukhus, primärvård, habilitering, psykiatri (Landstinget 

Västmanland, 2016). Den kommunala vården innefattar hemsjukvård, rehabilitering och 

hjälpmedel i vård- och omsorgsboenden, vård i särskilt boende, m.fl. (Örebro kommun, 

2016). Sjukhusen består i sin tur av diverse kliniker, exempelvis ortoped-, medicin-, 

reumatolog-, infektions-, geriatrik- och kirurgklinik. På senare år har även den privata 

andelen vårdproducenter ökat, främst inom primärvården (Blomqvist, 2007). Vårdaktörers 

respektive omfattning återspeglas direkt i andelen yrkesverksamma fysioterapeuter inom 

respektive område. I januari 2016 var 66 % fysioterapeuter verksamma inom landstings- och 

kommunal sektor, 15 % anställda inom privat sektor och 16% stod för eget företagande 

(Fysioterapeuterna, personlig kommunikation, 12 februari 2016). Varje fysioterapeut har en 

närmst chef, vilken också kan sammanfalla med den verksamhetsansvariga. Således är 

majoriteten av närmsta chefer till fysioterapeuter verksamma inom landstings- och 

kommunal sektor. Att majoriteten av fysioterapeuterna befinner sig inom landstinget 

överensstämmer med statistik ifrån fackförbundet Fysioterapeuterna över vart cheferna 

arbetar. Enligt statistiken finns 75 % av cheferna inom landsting, 11 % inom kommun, 12,5 % 

inom privat sektor och resterande en och en halv procent inom andra verksamheter 

(Fysioterapeuterna, personlig kommunikation, 22 februari 2016).  

1.5 Att vara chef inom hälso- och sjukvårdsorganisationen 

Inom hälsosektorn är det av stor vikt för kunden/patienten hur arbetet styrs och organiseras. 

Det är även viktigt att arbetet är så effektivt som möjligt. Därför måste chefer planera, 

hantera resurser och plocka bort hinder för att skapa en fungerande organisation (Planander 

& Westrup, 2014). Med andra ord är det två sidor som en chef måste hantera, en servicesida 

gentemot patienten och en effektivitetssida gentemot organisationen (Korzyznski, 2009) 

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen är det människors sociala, psykiska och fysiska 

hälsa hälso- och sjukvårdspersonalen arbetar med och det finns därför en viss utsatthet och 
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beroende från patientens sida gentemot personalen (Persson & Westrup, 2014). Inom denna 

organisation har många medarbetare hög kompetens inom sina olika specialistområden där 

de ofta får ta egna beslut om till exempel vilka behandlingar patienten ska få. Detta skapar en 

stark självgående personal som tar beslut utan övervakning från chefen. På dessa 

arbetsplatser styrs organisation av mera centrala beslut och samordningen sker sedan genom 

ett standardiserat arbetsbeteende där chefen måste ha en stark befogenhet för att skapa en 

känsla av sammanhang mellan de olika professionernas motiv och domäner. Oftast har dessa 

organisationer fasta rutiner som ger en minskad flexibilitet och tidskrävande process vid 

förändringar. Chefen måste även hantera de konflikter och problem som kan uppstå emellan 

anställda inom olika professioner när de inte har förståelse för varandras yrkesroller och 

arbetsuppgifter (Planander & Westrup, 2014). 

1.6 Chefers uppfattningar påverkar organisationen 

Chefer får handskas med många olika situationer på arbetet där de måste ta beslut och göra 

bedömningar som handlar om strukturella och formella problem vilket bland annat baseras 

på deras uppfattningar. De påverkar organisationens arbetsklimat, värderingar och normer 

(kultur) i sitt sätt av vara och blir samtidigt påverkade av det sociala och organisatoriska 

sammanhanget. Dessutom påverkas de även av regler, resurser och den befogenhet de har 

(Sandahl, 2015). Deras uppfattningar påverkar även hur de förhåller sig till och organiserar 

medarbetarna (Hall, 1990). Chefens agerande styrs inte bara av hens uppfattningar utan det 

är ett samspel mellan individ, omgivning och beteende, se figur 1 (Bandura, 1986). 

 

 

Figur 1. Samspelet mellan individ, omgivning och beteende enligt den socialkognitiva teorin (Bandura, 

1986) 

Enligt den socialkognitiva teorin uppfattar, tolkar och har chefen känslomässiga erfarenheter 

vilket i sin tur påverkar beteendet (Bandura, 2004). Chefen har även utfallsförväntningar 

d.v.s. föreställningar om vilka konsekvenser beteendet tros ge och hur viktiga de 

konsekvenserna är. Omgivningen är en annan faktor som styr beteendet vilket kan ske om 

bl.a. beteendet understöds och om det finns underlättande faktorer för beteendet vilket t.ex. 

kan uppstå vid implementering av beteendemedicin där de fysioterapeutanställda som är 
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utbildade med beteendemedicinsk utbildning är en underlättande faktor. Det finns även 

sociala utfallsförväntningar som beskrivs som att ett beteende styrs av vad chefen tror sig få 

för gensvar av omgivningen och hur viktiga dessa gensvar är (Bandura, 2004) vilket kan 

spegla sig i bl.a. medarbetarnas åsikter och följsamhet till förändring men även patienternas 

upplevelse och rehabilitering. Omgivningen kan även påverka valet av beteende då 

modellinlärning ibland sker där personen observerar och fångar upp olika beteenden som 

sedan anammas. För att underlätta modellinlärning ska den som observeras vara något som 

personen känner sig jämställd med, vilket även här kan vara anställda fysioterapeuter med 

beteendemedicinsk inriktning (Glanz, 2012).  

Det som påverkar beteendet starkt är self-efficacy, för ett specifikt beteende, då det påverkar 

beteendet direkt och indirekt via andra faktorer som utfallsförväntningar och 

sociostrukturella faktorer (Bandura, 2004). Self-efficacy förklaras som tilltron till den egna 

förmågan att klara av en specifik uppgift i ett givet sammanhang (Bandura, 1997). Tilltron på 

sin egen self-efficacy är speciellt viktig när det kommer till beteenden som gäller mer 

avancerade färdigheter och kompetenser (Bandura, 1977). Vid sociala förändringar som att 

förändra riktlinjer i ett hälsofrämjande arbete och för att kunna nå sådana mål är den 

kollektiva efficacyn viktig (Bandura 1998). Kollektiv efficacy är en grupps tilltro till sin 

gemensamma förmåga att utföra en gemensam handling i ett socialt system där de måste 

klara av att koordinera sina olika förmågor (Bandura 1986). Graden av self-efficacy påverkar 

även hur mycket vi uppfattar de olika sociostrukturella faktorerna (ekonomiska, politiska och 

kulturella) som kan underlätta eller försvåra nya beteenden och förändringar. Med andra ord 

är chefens uppfattning om omgivningen en viktig faktor vid påverkan av ett visst beteende 

inom organisationen och arbetet (Bandura, 1998). 

En chefs uppfattningar påverkar och finns med i olika beslutsprocesser. I Westabys (2005) 

studie undersöktes hur chefers anledning, till vilka beslut de tog, hade för påverkan i hela 

beslutsprocessen, då de oftast behöver rättfärdiga sina beslut. Besluten i sig ses som ett 

beteende. Det som starkast påverkade cheferna i den processen var vilka skäl de hade till 

besluten och hur hög deras self-efficacy var. De lade mycket tid på att fundera på vilka skäl de 

hade för respektive emot besluten, vilket i sin tur påverkade varför de tog beslutet. Men 

utöver detta var uppfattningar och värderingar viktiga antecedenter till de globala motiven, 

vilka är personliga attityder, normer och self-efficacy för sin förmåga att ta ett beslut inom en 

specifik fråga, som cheferna hade i beslutandeprocessen. Processen i sin helhet ses i figur 2.  

 

 

Figur 2. Beslutsprocessen enligt Westabys (2005) modell. 
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1.7 Problemformulering 

Chefers uppfattningar påverkar organisationens arbetsklimat och värderingar och normer 

inom hälso-och sjukvårdsorganisationen. Samtidigt blir chefer påverkade av det sociala och 

organisatoriska sammanhanget. Ett beteendemedicinskt synsätt i klinisk verksamhet i 

sluten- och primärvård har visat sig leda till ökad aktivitetsförmåga för patienter. 

Fysioterapeututbildningen vid Mälardalens högskola har en beteendemedicinsk profil och 

därmed finns det fysioterapeuter inom hälso- och sjukvårdsorganisation som har utbildning i 

att tillämpa och applicera beteendemedicin i patientmötet. Då fysioterapi är ett ständigt 

samarbete mellan patient, fysioterapeut och chefen vilken befinner sig i organisationen är det 

viktigt att ta reda på vilka uppfattningar fysioterapeutens chef har om beteendemedicinsk 

kompetens hos anställda fysioterapeuter i hälso- och sjukvårdsorganisationen. Inga tidigare 

studier är gjorda på hur den beteendemedicinska kompetensen uppfattas av chefer som 

arbetsleder fysioterapeuter med det beteendemedicinska synsättet i klinisk verksamhet. 

2 SYFTE 

Syftet är att utifrån den socialkognitiva teorin undersöka hur fysioterapeuters närmsta chef 

uppfattar beteendemedicinsk kompetens i fysioterapi. 

3 METOD 

3.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie genomfördes med deskriptiv design och induktiv ansats. 

Kvalitativ metod användes då författarna önskade veta mer om chefernas uppfattningar. Den 

kvalitativa metoden lämpar sig bra till studiens syfte, att undersöka chefers syn på 

beteendemedicinsk kompetens, då det kvalitativa paradigmet bygger på antagandet att 

världen består av multipla konstruerade verkligheter och alltså ser olika ut beroende på vem 

som frågas (Carter, Lubinsky, & Domholdt, 2011). En induktiv ansats möjliggör en 

förutsättningslös analys av ämnet som studeras (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  
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3.2 Urval 

Urvalet till studien var en kombination av urvalsmetoder. Bekvämlighetsurval användes i och 

med att endast intervjupersoner inom ett geografiskt närområde tillfrågades. Studien 

använde sig också av ett ändamålsenligt urval i och med att närmsta chefer till minst en 

fysioterapeut med beteendemedicinsk inriktning tillfrågades. 

3.2.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriteriet är att vara närmsta chef till minst en fysioterapeut med 

beteendemedicinsk inriktning, från Mälardalens Högskola, på sin arbetsplats. 

3.2.2 Rekryteringsprocessen 

Rekryteringen av informanter, se figur 1, inleddes med att sex verksamhetschefer, till de 

chefer som stämde överens med inklusionskriterierna, kontaktades via e-post. I e-posten 

fanns en presentation med kort information om studien och bifogat informationsbrev, se 

bilaga A, innehållande PM för examensarbetet, samt intyg om tillstånd för examensarbete i 

fysioterapi. I samtliga e-post till informanterna presenterades studien kort i löpande text och 

informationsbrev och PM för den tänkta studien bifogades. När informanterna hade tackat ja 

till att medverka bestämdes intervjutid över e-post eller telefon. Samtliga intyg hade skrivits 

på innan intervjuerna genomfördes. Rekryteringen pågick mellan 23 oktober och 24 

november 2015 och resulterade i att fem chefer rekryterades. Av de 5 rekryterade cheferna 

arbetade fyra inom landstingssektorn och en inom privat sektor. 

 

Figur 1: Rekryteringsschema. 

Informationsbrev + 

Intyg + PM

↓

6 chefer → 3 chefer svarar inte → 1 mailas → Svar uteblir

↓ ↓ ↓

3 tackar ja 2 chefer rings → 1 svarar inte Avslutas

↓ ↓ ↓

3 intyg 1 tackar ja 1 informant mailas

↓ ↓ ↓

 3 informanter 

mailas
1 intyg 1 tackar ja

↓ ↓ ↓

3 tackar ja 1 informant mailas 1 intyg 

↓ ↓ ↓

 3 Intervjuer bokas

in & genomförs
1 tackar ja

1 Intervju bokas in 

& genomförs

↓

1 Intervju bokas in 

& genomförs
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgick från en 

förbestämd intervjuguide, se bilaga B, med fem frågor, vilka följdes upp av lämpliga 

följdfrågor. Frågorna formulerades och tränades in i förväg för att möjliggöra att intervjun 

endast berörde det valda ämnet och kunde därmed säkerställa en hög grad av strukturering 

(Trost, 2010). Samtliga intervjuer inleddes med frågan "vad är beteendemedicinsk 

kompetens för dig?" (fråga 1 i intervjuguiden) och resterande frågor i intervjuguiden ställdes i 

den ordning som passade utifrån intervjun, dvs. utifrån vad informanten pratat om. Innan 

den första intervjun bestämdes vem som skulle leda samtliga intervjuer. Närvarande vid 

intervjuerna var studiens två författare och informanten. Den ena författaren ledde alla 

intervjuer och den andra författaren var med under intervjuernas gång och fyllde en 

kompletterande funktion genom att anteckna områden som informanten berörde och 

eventuella oklarheter, vilka reddes ut efter att frågeområdena från intervjuguiden hade 

berörts. Samtliga intervjuer utfördes på detta sätt. 

Den första intervjun var en provintervju för att testa intervjuguiden och se om den svarade på 

syftet eller om den behövde ändras. Det bedömdes att provintervjun gav tillräckligt med 

information, varpå intervjun inkluderades och inga ändringar gjordes i intervjuguiden. 

Intervjuerna ägde rum på informantens arbetsplats för att åstadkomma en avslappnad miljö, 

där risken för att intervjupersonen ska känna sig underlägsen minimeras (Trost, 2010). Efter 

varje intervju diskuterades kort vad som sagts. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon 

och lagrades sedan på ett USB-minne, vilket förvarades så att obehöriga inte hade åtkomst 

till innehållet. Direkt efter att ljudfilen förts över till USB-minnet, raderades den ifrån 

diktafonen. Intervjuerna ägde rum från oktober till december 2015. 

 

3.4 Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Databearbetningen inleddes med transkribering av intervjuerna, vilken delades upp mellan 

författarna. De transkriberade intervjuerna kodades så att intervjuerna inte kunde härledas 

till informanterna och slogs samman till en analysenhet, vilken lästes två gånger. Den 

kvalitativa innehållsanalysen påbörjades med att meningsbärande enheter ifrån 

analysenheten togs ut tillsammans av författarna. I nästa steg kortades meningsenheterna 

ner utan att tappa sitt meningsfulla innehåll, kondenserades. Alla kondenserade 

meningsenheter kontrollerades i förhållande till de meningsbärande enheterna och 

justeringar gjordes. Kondenseringen följdes av kodning. När samtliga meningsenheter fått en 

kod stämdes koderna av gentemot de kondenserade meningsenheterna, se exempel på 

analysen i Tabell 1. Analysarbetet hölls manifest, textnära, fram till kodningen. Koderna 
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sorteras därefter in i preliminära kategorier utifrån likheter och skillnader. Kategorierna 

innehöll olika områden, varpå det motiverades att göra underkategorier. Under 

formuleringen av kategorier och underkategorier försvårades avgränsningen emellan 

kategorierna, varpå samtliga kategorier och underkategorier förkastades. Ett möte bokades in 

tillsammans med en lektor med erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys, för 

metodhandledning i och validering av analysen. Det uppmärksammades att analysenheten 

belyste två områden, uppfattningen av beteendemedicinsk kompetens ur ett 

patientperspektiv och ur ett organisationsperspektiv. Domänerna "patientspecifikt" och 

"organisationsspecifikt" skapades. En domän är delar av analysenheten som handlar om ett 

särskilt område, i det här fallet patientspecifikt och organisationsspecifikt. Domänerna utgör 

således en grov, men tydlig struktur av analysenheten och är identifierbar med en låg grad av 

tolkning (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Materialet sorterades under dessa och 

processen fortskred genom att nya kategorier med tydliga avgränsningar kunde utformas. 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen från meningsbärande enhet till kategori 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

Vi tycker inte bara att det är 

viktigt inom öppenvården 

nu, utan vi tycker att hela 

beteendemedicinska tänket 

är viktigt även inom 

slutenvården. 

Beteendemedicinska 

tänket är viktigt i öppen- 

och slutenvården. 

Multiprofessionell 

kunskap som passar flera 

verksamheter. 

Vidsträckt 

kunskap som ger 

framgång 

Jag tänker mig att olika 

kompetenser kan använda 

sig av en beteendemedicinsk 

kompetens...det är inte 

knutet till en profession. Allt 

så man har den ingången 

utifrån sin profession. 

Beteendemedicinsk 

kompetens är inte knutet 

till en profession. 

Det passar ju till exempel 

den här verksamheten 

mycket bra.. vi pratar ju 

mycket om helheten, hjälpa 

patienten på olika ställen i 

vardagen. 

Det passar vid vård av 

långvariga besvär då det 

ser till helheten. 

Verksamheten utgår från 

teamarbetet...så har man 

den beteendemedicinska 

delen med sig, så har man 

mycket lättare att förstå de 

andra kompetenserna del. 

När behöver kuratorn eller 

psykologen komma in. 

Den beteendemedicinska 

delen gör det lättare att 

förstå de andra 

kompetensernas del i 

teamarbetet. 

Värdefull för teamarbete. 
Beteendemedicinsk 

kompetens är ju en bas i det 

jobbet som 

fysioterapeuterna gör och vi 

vill sprida det... så att det blir 

nånting som är bra för hela 

teamet..det här 

gemensamma synsättet.. det 

Vi vill ha 

beteendemedicinsk 

kompetens som ett 

gemensamt synsätt för 

hela teamet för att nå 

framgång. 
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är viktigt att vi alla kan jobba 

med det för att vi ska nå 

framgång. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Då detta arbete skrivs för högskolestudier behövs inte ett etiskt godkännande från regional 

etiskt kommitté. Det förutsätts att arbeten som utförs av studenter inom ramen för 

högskoleutbildning bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Detta ansvar ligger 

på respektive högskola och tydliggörs av högskolelagen (Görman, 2013). 

Enligt § 16,17 Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) 

informerades deltagarna via utskick om syftet med forskningen, vilka metoder som skulle 

användas samt de följder eller risker som deltagandet kunde medföra. Det gavs information 

om att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Samtycke till deltagande 

samlades även in skriftligen och dokumenterades enligt punkt 26 i Helsingforsdeklarationen 

2013. Intervjuerna spelades in med en diktafon och överfördes sedan till ett USB-minne. 

Detta förvarades där inga obehöriga kunde ta del av materialet. All insamlade data 

behandlades konfidentiellt enligt Personuppgiftslagen (1998:204). 

Risker och etiska problem anses vara minimala i denna studie då ingen experimentell 

forskning sker. 
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4 RESULTAT 

Analysen resulterade i att fem kategorier som belyste chefers uppfattningar om 

beteendemedicinsk kompetens utformades, utifrån domänerna patientspecifikt och 

organisationsspecifikt. Se Tabell 2 för respektive domän och dess kategorier. 

Tabell 2: Domäner med tillhörande kategorier 

Domäner Kategorier 

Patientspecifikt 

Empatiskt förhållningssätt 

Helhetssyn 

Ökad patientdelaktighet 

Organisationsspecifikt 
Vidsträckt kunskap som ger framgång 

Essentiell för organisationens flöde 

 

4.1 Empatiskt förhållningssätt 

Många av uppfattningarna om beteendemedicinsk kompetens hos cheferna handlade om 

vilka fördelar det innebär för patienten i mötet med fysioterapeut. Det handlade om hur 

fysioterapeuten förhåller sig till patienten och känner in situationen, vilket möjliggör att 

patienten kan vara sig själv och känna sig bekväm och är därför positivt för resten av 

behandlingsperioden. Det uttrycks också som en förmåga hos fysioterapeuten att möta 

patienten där den är och bidrar till att mötet inte präglas av patientens beroendeställning 

gentemot fysioterapeuten. Vidare beskriver en av deltagarna fysioterapeutens förmåga att 

hänsynsfullt kunna närma sig jobbigare frågor, under anamnes, i rätt fart och med respekt 

för individen, som en viktig del i detta empatiska förhållningssätt. Enligt en av deltagarna så 

är den här kompetensen väldigt bra när den utgör basen i ett teamarbete, då patienten 

upplever det som att vårdpersonalen bryr sig mer om patienten. Detta empatiska 

förhållningssätt belyses i följande citat: 

Patienten är alltid underlägen när den kommer hit till en specialist av någon form eller 

myndighetsperson .... Så att man är ju i en speciell relation från början som man måste vara 

medveten om när man jobbar med det här. Så att man kan känna in så att den här personen 

kan vara sig själv så mycket som möjligt, om man säger så. Det är viktigt. För det kommer 

sedan att prägla resten av det första mötet. (intervju 2) 

4.2 Helhetssyn 

När cheferna pratar om hur de uppfattar den beteendemedicinska kompetensen ur ett 

patientperspektiv så förklarar de att det är en helhetsbild av patientens situation som 
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fysioterapeuten har med sig ifrån anamnes, till undersökning och behandling. Det beskrivs 

också som ett sätt att se patienten och de aktiviteter som patienten vill klara av i sitt 

sammanhang för att få det att fungera i den miljö där aktiviteten ska ske. Cheferna framhäver 

att det är viktigt att fysioterapeuten måste se alla påverkbara faktorer, då en enskild faktor 

sällan är orsaken till problemet. Genom att se alla faktorer som påverkar patienten och hitta 

patientens motivation hjälper det fysioterapeuten att se huruvida patienten är redo för en 

beteendeförändring. En annan chef ser det även som ett verktyg för att bestämma 

målgruppen för en viss behandling. Det förklaras på följande sätt: 

"Nån typ av helhetstänk, att ta in hela bilden så att säga då. Nu tänker jag utifrån mer 

bedömningssituation, eller i åtgärdssituation. Att liksom få en helhetsbild och se uppgifter 

eller patienten, eller människan, i sitt sammanhang." (intervju 3)  

Jag har ju själv inte utbildat mig inom beteendemedicin så, men det är väl just det här att 

försöka fånga patientens intresse i det här motivationshjulet som finns. Att när ska jag lägga 

mitt krut? Är den här liksom redo? (intervju 1) 

"Det handlar om hela människan .... Ja men hälsa mer generellt sett kanske, psykiskt mående, 

alla delar som en människa måste ha för att kunna klara av att må bra." (intervju 4) 

En del av cheferna framhäver vikten av att gå ifrån den tidigare biomedicinska synen på 

patientens problem till den här helhetssynen, då de anser att bara biomedicinsk kompetens 

är otillräcklig för att förstå hela problembilden. Deltagarna förklarar att det är så många olika 

saker som påverkar patienterna och att det inte räcker att bara begränsa till den 

biomedicinska delen. Det åskådliggörs i citatet nedan: 

Vi har pratat om att ta in helheten. Att vi har fokuserat väldigt mycket på, ja det är ett knä som 

är opererat ...  Det gör vi inte längre kan jag säga, utan vi pratar om patienten eller människan 

där och så. Nej men det känns som att man har en lite annan ingång så faktiskt, än att bara 

begränsa. För att patienterna kommer ju oftast ... Dom kommer ju oftast med så mycket mer, 

det är ju oftast inte bara en led. (intervju 3) 

4.3 Ökad patientdelaktighet 

Flera chefer uppfattade att den beteendemedicinska kompetensen bidrog till att patienten 

engagerades mer i sin vård under hela vårdkontakten. De berättade att fysioterapeutens roll 

går från den tidigare behandlande, till en nu vägledande och stöttande roll som gör att 

patienten i sin tur lär sig att ta eget ansvar för sin hälsa och sin egenvård. Den mer 

vägledande rollen som fysioterapeuten med beteendemedicinsk kompetens har, bidrar till att 

patientens intressen, mål och det som denna upplever är viktigt prioriteras. Målen för 

behandlingen, exempelvis ökad styrka eller balans, sätts i sammanhang och konkretiseras 

genom att kopplas till de aktiviteter som den ska användas till. Likaså förtydligas vad 

patienten kan förvänta sig för resultat av en viss behandling så att patienten och 
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fysioterapeuten har gemensamma målsättningar under vårdkontakten. Det tydliggörs i 

följande citat: 

Vi har ju på senare år, så fysioterapeutens roll är ju att vi går från att vara behandlande till 

coachande, stöttande, motiverande .... Så få in det här beteendemedicinska principer och 

använda dom för att guida, stötta, coacha. Det är ju jätte, jätteviktigt! (intervju 5) 

"Ja dels var det för patienten att den ska fortsätta leva hela sitt liv. Den kan ju inte fortsätta sitt 

liv med att träna på sjukhuset. Att man får den att förstå att ja du måste fortsätta träna och att 

det är allas ansvar att ta det. Ja, man måste ta ansvar för sin egen hälsa." (intervju 1) 

4.4 Vidsträckt kunskap som ger framgång 

Centralt för chefernas uppfattningar om beteendemedicinsk kompetens var att den beskrevs i 

mer generella drag som positiv för vårdgivarnas arbete oavsett verksamhet. Vidare uppfattar 

en del av cheferna den beteendemedicinska kompetensen som en grund i vårdyrket, oavsett 

vilken profession vårdgivaren tillhör. Utöver de mer generella beskrivningarna lyftes också 

fram av deltagarna att beteendemedicinsk kompetens var värdefull för teamarbete, då 

vårdgivaren lättare förstår de olika professionernas roll i arbetet och leder till att vårdgivaren 

snabbare vet när en annan yrkesroll bör kopplas in i patientarbetet, vilket ger teamarbetet 

framgång. Det speglas i följande exempel: 

Nej men jag tänker mig att olika kompetenser kan använda sig av en alltså beteendemedicinsk 

kompetens. Alltså det är inte knutet till en profession eller en typ av kompetens. Alltså utan att 

man har den ingången utifrån sin profession. (intervju3) 

Verksamheten utgår ju från teamarbetet ... Så har man den här beteendemedicinska delen 

med sig, så har man mycket lättare att förstå de andra kompetensernas del kan man säga. Man 

kan lättare se, ja men när behöver kuratorn kanske, eller psykologen komma in. När behöver 

specialpedagogen komma in. (intervju 4) 

4.5 Essentiell för organisationens flöde 

Cheferna beskriver att den beteendemedicinska kompetensen blir betydelsefullare i 

verksamheten och att den ska utgöra en grund på arbetsplatsen för att på så vis klara av det 

rådande patienttrycket. Den synliggör i mötet mellan fysioterapeut och patient, men påverkar 

i sin helhet verksamheten. I praktiken innebär det enligt cheferna att en fysioterapeut med 

den beteendemedicinska kompetensen har metoder för att hjälpa patienten på rätt sätt och 

lyfts därför fram i positivt ordalag. En chef framhäver särskilt vikten av den, då den möjliggör 

patientens eget ansvar för sin hälsa. Detta egenansvar gör exempelvis att patienten inte blir 

lika beroende av fysioterapeuten och leder i sin tur till att patienten följer råd, t.ex. 

självträning, då den själv ser hur den förbättras av den, snarare än att träningen utförs för att 

träningsdagboken ska kunna visas upp för fysioterapeuten. Det åskådliggörs i följande citat: 
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Vi har ju motiverande samtal, en utbildning som jag vill att alla ska gå för att åtminstone få en 

metod, även om man inte har det teoretiskt beteendemedicinen. Så får man ju en metod då för 

att jobba utifrån det här får vi ... Patienterna kommer ju och kommer och kommer! Vi måste ju 

få dom att ta eget ansvar!  Vi kan ju inte bara ha dom här, det klarar liksom inte vården av." 

(intervju 1) 

"Man använder beteendemedicinsk kompetens, ja det är ju i själva patientmötet som 

fysioterapeuter har med sin patient. Hur hon jobbar efter olika, t.ex. det här med mål och 

målformulering, motiverande intervjutekniker kanske. Och använda teorin i praktiken 

egentligen helt enkelt. På olika sätt, mer eller mindre, tänker jag .... Det tycker jag att man ska 

ha när man jobbar i alltså det, som fysioterapeut är det oerhört bra att ha den grunden." 

(intervju 5) 

En del chefer ansåg att det till en början hade varit svårt att förstå hur den 

beteendemedicinska kompetensen skulle användas i det kliniska arbetet. Cheferna förklarade 

att tillämpningen underlättades när de såg hur studenter som hade läst på 

fysioterapeutprogrammet med beteendemedicinsk inriktning tänkte och arbetade och att 

kompetensen blev användbar i praktiken när den anpassades efter hur verksamheten såg ut. 

För den, jag ska säga, jag tror att det alltid är bra att ha den kompetensen med sig, alltså 

försöka se i ett sammanhang och försöka se helheten. Sen är det ju så, om man tittar på den 

verksamhet jag företräder, så är det ju en utmaning att försöka ha det perspektivet. Så det är ju 

liksom så att man får ha med sig tänket sen så kanske man får, man är ju tvungen liksom att 

skala av det och anpassa det ... (intervju 3) 

Sjustegsmodellen kändes sådär lite, den passade inte riktigt sjukhusverksamheten tyckte vi. Så 

vi var väl lite såhär besvärliga i början. Men sen när man började få färdiga studenter från 

MDH som hade den beteendemedicinska delen, så började man inse att, jaha dom tänker 

såhär. (intervju 1) 

5 DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva chefers uppfattning om beteendemedicinsk 

kompetens inom fysioterapi. I studien framkom det att chefer uppfattade beteendemedicinsk 

kompetens som värdefull för arbetet som fysioterapeut, vilket visar sig på olika sätt och som 

gynnar alltifrån patient till organisation. 
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5.1.1 Patientspecifikt 

Cheferna uppfattar den beteendemedicinska kompetensen som positiv och beskriver den som 

ett empatiskt förhållningssätt gentemot patienten och att förhållningssättet gör att 

fysioterapeuten känner in situationen så att patienten kan vara sig själv och känna sig 

bekväm. Genom att inte bara hjälpa patienten hantera sina fysiska problem utan även 

hantera sina känslor, genom ett empatiskt förhållningssätt kan patientens hälsa påverkas 

signifikant (Williams, Haskard & DiMatteo, 2007 ). Med utgångspunkt i att fysioterapeutens 

arbete underlättas så skulle det kunna vara så att ett empatiskt förhållningssätt kan tolkas 

som en underlättande faktor i omgivningen, enligt den socialkognitiva teorin (Bandura, 

2004). Arbetet underlättas troligtvis även av att beteendemedicin utgår ifrån det 

biopsykosociala perspektivet, vilket i sig gör att patientens problem bemöts i sin helhet 

(Gatchel, et al, 2007). 

Då man arbetar med människors hälsa finns det en utsatthet och ett beroende från 

patientens sida (Persson & Westrup, 2014) vilket gör att förhållningssättet från 

fysioterapeutens sida är betydelsefullt. Cheferna anser att det empatiska förhållningssättet 

även inbegriper en respekt för individen, där fysioterapeuten hänsynsfullt närmar sig 

patienten och dess situation. Det återspeglas i att patienten, enligt cheferna, upplever det 

som att fysioterapeuten har ett omtänksamt bemötande. Vidare beskrivs det av cheferna att 

det beteendemedicinska förhållningssättet underlättar fysioterapeutens förmåga att hantera 

beroendeställningen genom att möta patienten där den är. Det kan kopplas till HSL (SFS 

1982:763) och Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) enligt vilka patienten ska 

tillhandahållas god och säker vård. Intressant är att cheferna lyfter fram detta empatiska 

förhållningssätt grundad i beteendemedicinsk kompetens, då den redan är lagstadgad. Kan 

det vara så att detta behöver lyftas fram mer inom vården när cheferna betonar vikten av 

denna egenskap i och med att den förbättrar patientens vård.  

En annan viktig aspekt i nyttan av beteendemedicinsk kompetens för patienten ansåg 

cheferna var att fysioterapeuten har en helhetssyn, vilket innebär att fysioterapeuten 

identifierar samtliga faktorer som påverkar patientens hälsa. Denna helhetssyn stämmer väl 

överens med det biopsykososociala synsättet som en fysioterapeut arbetar med för att uppnå 

och bibehålla hälsoinriktade beteendeförändringar (Denison och Åsenlöf, 2012). Det leder i 

sin tur, enligt cheferna, till att fysioterapeuten hjälper patienten att få sina prioriterade 

aktiviteter, t.ex. gång, att fungera i det aktuella sammanhanget, t.ex. gång i skogen vilket 

skulle kunna bidra till att patienten lättare kan hantera sina problem och fortare återgå till 

sin vardag. Detta styrks av en tidigare studie där sambandet mellan beteendemedicinska 

metoder, minskad smärta och snabbare återgång till dagliga aktiviteter förklarades (Åsenlöf, 

2005). Hyland, Davison och Sloan (2003) såg att teamarbetet inom palliativ vård drevs av en 

helhetssyn där de olika professionerna gick utanför sina yrkesrollers arbetsuppgifter för att 

samla information inom teamet och på så sätt kunna hjälpa patienten. Patientens nytta av det 

här synsättet skulle kunna underlätta fysioterapeutens arbete, chefens omgivning, och 

kopplas tillbaka till att chefen vill utöka användningen av beteendemedicin, öka beteendet 

(Bandura, 1986; Bandura, 1998). Vidare skulle detta kunna påverka chefen i en möjlig 

beslutandeprocess till att använda beteendemedicinsk kompetens mer i sin organisation då 

hens uppfattningar om beteendemedicin är positiva och därmed stärker hens self-efficacy till 
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att ta beslut i den frågan. (Westaby, 2005). Cheferna påpekar också att den kompetens som 

enbart utgår från biomedicinska faktorer är ofullständig för att kunna hjälpa patienterna, 

vilket ett flertal studier har kommit fram till (Gatchel et al., 2007; Jensen et al., 2001; Linton 

et al., 2005). 

Uppfattningen om beteendemedicinsk kompetens enligt cheferna är att den utgör ett verktyg 

för att se vilka som är målgruppen för en viss behandling. Det gör troligtvis att 

fysioterapeuten lättare och möjligtvis fortare hittar rätt behandling för patienten och skulle 

kunna kopplas till färre besök inom sjukvården, mindre sjukfrånvaro och sjukskrivningar 

(Linton et al., 2005; Kamper et al., 2015; Hay et al., 2005) och skulle därmed kunna bidra till 

en högre kostnadseffektivitet (Gatchel et al., 2007). Det skulle kunna förklaras enligt den 

socialkognitiva teorin som att chefen har höga utfallsförväntningar på att fysioterapeuten 

använder sig av beteendemedicinsk kompetens då patientens vård gynnas, vilket är viktigt för 

organisationen och därmed chefen (Bandura, 2004).  

Den beteendemedicinska kompetensen har enligt cheferna gjort att fysioterapeutens roll nu 

är mer coachande än tidigare och detta uppfattar cheferna ökar patientdelaktigheten. 

Cheferna anser att det synliggörs genom att patientens intressen och mål prioriteras, vilket är 

en av patientlagens (SFS 2014:821) senare tillägg, kapitel 5, för att stärka patientens ställning 

i vården. En kvalitativ intervjustudie om patienter med reumatoid atrit, kom fram till att det 

som patienten värderar högst skiljer sig mycket ifrån det som vårdgivaren tycker är viktigt 

(McPherson, Brander, Taylor & McNaughton, 2001). Det skulle därmed kunna innebära att 

det är viktigt att fysioterapeuten är ännu mer lyhörd för patientens önskemål inför 

målsättningen. I och med att fysioterapeuter agerar mer vägledande skulle det kunna 

innebära att patienten kan bli mer självständiga i sitt agerande och förbättra sin hälsa. Detta 

styrks av studier där man använt sig av individuella hanteringsprogram och egenträning 

vilket lett till att patienter uppnått bättre hälsa (Lorig et al., 1999; Åsenlöf, 2005). 

Målsättningar blir enligt cheferna mer konkreta med den beteendemedicinska kompetensen 

eftersom behandlingen tydligare kopplas till de aktiviteter som patienten vill klara av. Detta 

skulle kunna innebära att när patienterna får en större förståelse för varför dom t.ex. ska 

utföra ett visst träningsprogram, får en ökad motivation och därmed en större chans att 

uppnå önskvärt resultat. Det har visat sig i studier som använt sig av målsättning som en del 

av beteendemedicinska interventioner att patienter får positiva resultat, t.ex. genom 

smärtminskning, mindre sjukskrivning och bättre copingstrategier (Jensen & Bodin, 1998; 

Jensen et al., 2001). Det skulle därmed kunna innebära att målsättning är en viktig del i 

behandlingen inom hälso- och sjukvård. Att patientens målsättningar upplevs bli mer 

konkreta med beteendemedicinsk kompetens enligt cheferna, skulle kunna kopplas till 

målsättning enligt SMART som utgör en viktig del i beteendeförändringsprocessen enligt 

Denison och Åsenlöf (2012). En studie som undersökte målsättning enligt SMART kom fram 

till att vårdgivaren blir bättre på att sätta mål och övervaka behandlingen med utbildning i 

SMART målsättning, jämfört med sedvanlig procedur (Tichelaar et al., 2016). Sammantaget 

skulle dessa individanpassade och specifika mål kunna leda till att patienterna lättare uppnår 

sina mål vilket styrks av en studie gjord på patienter med astma(Smith et al., 2013). 
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5.1.2 Organisationsspecifikt 

Psykosociala faktorer har stor betydelse för hälsan vilket inverkar på hälso- och sjukvårdens 

uppdrag. Ett viktigt syfte med fysioterapi är att främja hälsa och därför är ett hälsofrämjande 

förhållningssätt grundläggande i Fysioterapeutens yrkesfunktion (Broberg & Tyni-Lenné, 

2009). Enligt cheferna är beteendemedicinsk kompetens verksamhetsöverskridande och inte 

professionsknuten, vilket de anser gör kompetensen till en värdefull hälsofrämjande grund 

för verksamheten att bygga på. Att den beteendemedicinska kompetensen ses som något som 

passar flera verksamheter har kunnat ses i tidigare studier, bl.a. inom vård av 

hjärtsjukdomar, reumatoid artrit (Lorig et al. 1999), långvarig smärta (Kamper et al, 2015; 

Linton et al. 2005; SBU, 2010) och Parkinsons sjukdom (Foster et al., 2014). Detta skulle 

möjligtvis kunna vara användbart inom andra hälsoprofessioner, till exempel inom 

sjuksköterskeprofessionen som jobbar med vissa patientgrupper där beteendeförändringar är 

av värde för förbättrad hälsa.  

Beteendemedicinsk kompetens ansågs även öka förståelsen för de andra professionerna i 

teamarbetet och bidrar, enligt cheferna, till att fysioterapeuten snabbare vet när en annan 

profession ska kopplas in i patientarbetet, vilket antagligen gynnar patienten och även 

organisationen. Beteendemedicinsk kompetens verkar på detta sätt, enligt cheferna, förbättra 

den kollektiva efficacyn då de bättre klarar av att koordinera sina förmågor till att utföra en 

gemensam handling (Bandura 1986). Ytterligare ger ett beteendemedicinskt teamarbete ökad 

aktivitetsförmåga, minskat rädsla-undvikande-beteende och förbättrade copingstrategier för 

patienter med långvarig smärta (SBU, 2010; Semrau et al., 2015). I och med detta kan ett 

teamarbete med beteendemedicinsk kompetens vara en underlättande faktor för 

fysioterapeuten som är en del av chefens omgivning enligt den socialkognitiva teorin 

(Bandura, 2004).  Det blir vidare en underlättande faktor då det troligtvis blir mindre 

konflikter som annars kan uppstå vid oförståelse för varandras yrkesroller vilket är chefens 

roll att hantera enligt Planander och Westrup (2014).  

En chef måste bland annat plocka bort hinder i organisationen för att den ska fungera, som 

t.ex. lösa problem som rör patientflödet, (Planander & Westrup, 2014) och även skapa en 

effektiv organisation (Korczynski, 2009). Då hälso- och sjukvården ofta har ett stort 

patienttryck och är i behov av ett patientflöde behöver patienterna lära sig ta ett eget ansvar 

över sin hälsa för att därmed kan åka hem tidigare, anser cheferna. Med hjälp av 

beteendemedicinska kompetensen kan, enligt cheferna, fysioterapeuten hjälpa patienten att 

lättare klara av sin rehabilitering med självträning och därmed underlätta patientflödet. En 

tidig utskrivning sänker kostnaderna och risken för återinskrivning enligt Echevarria m.fl. 

(2016), vilket troligtvis gynnar organisationen då det effektiviserar patientflödet.  

En studie har visat att patienter i rehabilitering inom slutenvården känner sig passiviserade 

och inte deltar i målsättningen (Wressle, Öberg & Henriksson 1999). Det skulle därför kunna 

vara så att tidig utskrivning skulle kunna öka patientens motivation till att ta mer ansvar över 

sin rehabilitering, då återkomsten till hemmet ställer andra krav. Enligt de nationella 

riktlinjerna gällande rehabilitering av stroke så ger en tidig hemgång lika bra resultat 

gällande ADL som vid sjukhusrehabilitering (Socialstyrelsen, 2009).  
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5.2 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka chefers uppfattning om beteendemedicinsk kompetens. En 

uppfattning är en subjektiv företeelse och därför valdes en kvalitativ metod, då det kvalitativa 

paradigmet utgår ifrån det grundläggande antagandet att det inte finns en objektiv sanning. 

Det kan förklara att uppfattningen om en viss företeelse, i det här fallet beteendemedicinsk 

kompetens, ser olika ut beroende på vem som frågas och präglas av personens erfarenheter 

och vilket sammanhang den befinner sig i (Carter m.fl., 2011). Med den kvalitativa ansatsen 

möjliggörs därför att dessa variationer täcks in. En nackdel med en kvalitativ studie är att 

resultaten inte kan generaliseras till en större population. Ett alternativ till den här studien 

hade varit att göra en enkätstudie med förbestämda frågor. En enkätstudie hade kunnat 

besvaras av fler deltagare, men det fanns då en risk att gå miste om den djupare förståelse 

som en kvalitativ intervjustudie, där intervjuaren öppnar upp för informantens berättande, 

kan bidra med (Trost, 2011). Sammanfattningsvis ansågs denna metod lämpligast och den 

kunde också besvara studiens syfte, vilket stärker denna studies trovärdighet. 

Studiens ändamålsenliga urval, att informanterna skulle vara chefer till minst en 

fysioterapeut som läst på Mälardalens Högskola, ansågs passande.  Det bedömdes att chefer 

som kommit i kontakt med fysioterapeuter med beteendemedicinsk inriktning förmodligen 

skulle ha mer att berätta om beteendemedicinsk kompetens. En svaghet med att göra detta 

urval i kombination med ett bekvämlighetsurval, utifrån ett geografiskt närområde, är att 

informanternas arbetsplatser också innefattas bland de verksamheter där studenter ifrån 

fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Högskola har sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Det skulle kunna medföra att verksamheterna på något vis har anpassat sig för att kunna ta 

emot studenter och att eventuella negativa uppfattningar inte uttrycktes lika starkt under 

intervjuerna, jämfört med hur de kanske hade uttryckts i ett område längre ifrån Mälardalens 

Högskola. Likaså skulle det faktum att författarna studerar på fysioterapeutprogrammet på 

Mälardalens Högskola, kunna leda till att informanten ger svar där fördelar med 

beteendemedicinsk kompetens förstärks om informanten tror att intervjupersonerna 

värderar denna kunskap, eftersom anonymiteten uteblir vid en personlig intervju (Carter 

m.fl., 2011). I informationsbrevet gavs det därför information om att intervjumaterialet skulle 

avidentifieras för att inte kunna härledas tillbaka till chefen. Att välja verksamheter inom ett 

geografiskt närområde är till studiens nackdel då sannolikheten för att täcka in olika typer av 

verksamheter minskar och variationen därmed blir mindre och alltså bidrar till att minska 

studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Detta syntes dock inte 

under analysen. Där kunde exempelvis en chefs uppfattning handla om vilken nytta 

beteendemedicinsk kompetens innebar för patienten, medan nyttan i en annan verksamhet 

belystes ur ett effektivitetsperspektiv för teamarbetet, och i sin tur för verksamheten, i en 

annan. Denna upplevda variation skulle kunna innebära att studien åstadkommit ett varierat 

urval, heterogent inom den homogena gruppen, trots den geografiska begränsningen och 

stärker därför studiens giltighet och överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Att så få som fem deltagare medverkade i studien inverkar negativt på resultatens giltighet. 

Trots studiens få deltagare återspeglar urvalet den faktiska representationen av chefer inom 

de olika verksamhetsområdena och det bidrar till att stärka resultatens giltighet och 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 
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Den kvalitativa innehållsanalysen valdes då den bedömdes kunna svara bäst på syftet. 

Analysmetoden har sin grund i omvårdnadsvetenskapen och används för att tolka stora 

mängder text, exempelvis transkriberade intervjuer. Därför passade metoden bra för att tolka 

studiens intervjumaterial. Metoden innebär att författarna i hög grad är delaktiga i 

forskningsprocessen, vilket möjliggör att en djupare förståelse för det studerade ämnet kan 

uppnås (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Samtidigt finns en risk att författarnas 

åsikter sätter sin prägel på analysen.  Därför ska det understrykas att analysprocessen inte 

varit linjär och materialet bearbetats under flera tillfällen, vilket också möjliggjort en viss 

grad av distans till det ämnet, trots den höga delaktigheten som analysmetoden faktiskt 

innebär. En alternativ lösning hade varit att låta en utomstående person, utan erfarenhet från 

fysioterapeutprogrammet på Mälardalens Högskola, att se över analysen. Den lösningen 

skulle ha varit tidskrävande och svårgenomförbar i och med att personen i fråga skulle ha 

behövt att ha kunskap om analysprocessen och kanske viss erfarenhet för att styrka 

resultatens giltighet. Med denna vetskap hölls istället ett möte med en lektor, som hade 

erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys, för att validera resultatens överensstämmelse från 

meningsbärande enhet till kategori. Det höjer resultatens giltighet och därmed studiens 

trovärdighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

I samband med rekryteringen skickades studiens PM ut till informanterna. PMet innehåller 

delar vilka belyser forskning som visar den kliniska nyttan av beteendemedicin. Om 

informanterna läst detta PM innan intervjun kan deras uppfattningar och i sin tur 

intervjuerna ha påverkats. Informanten skulle ha kunnat överdrivet positiva aspekter av 

beteendemedicinsk kompetens i och med att studieförfattarna representerar det enda 

lärosätet i Sverige med ett fysioterapeutprogram med beteendemedicinsk profil. I motvikt till 

detta står dock hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), vilken sjukvårdspersonal står 

under. HSL (SFS 1982:763), 2 a§ förtydligar att vården ska vara av god kvalitet för att 

säkerställa kraven på god vård inom hälso- och sjukvård och innebär också att 

sjukvårdspersonal ska arbeta evidensbaserat. Därmed borde de intervjuade cheferna vara 

uppdaterade med denna information oavsett om de läst det bifogade arbetet eller inte och 

således är risken liten att arbetet skulle ha en avgörande inverkan på informanternas svar, 

vilket ökar studiens trovärdighet.  

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplats. I informationsbrevet, se bilaga B, stod 

skrivet att intervjuerna önskades äga rum på deltagarens arbetsplats och det uppfattades som 

att informanterna samtyckte när de i sin tur föreslog sitt kontor vid inbokning av intervjun. 

Varför informantens arbetsplats ansågs bäst lämpad för intervjun var att det är en bekväm 

miljö där informanten känner sig trygg och inte hamnar i ett underläge (Trost, 2011). Med 

utgångspunkt i att nå en djupare förståelse gällande chefers uppfattningar ansågs 

semistrukturerade intervjuer vara mest användbara. De förbestämda frågorna i 

intervjuguiden möjliggjorde att det valda ämnet berördes, men lämnade samtidigt utrymme 

för följdfrågor som kunde utveckla informantens svar (Carter m.fl., 2011). Att göra de 

semistrukturerade intervjuerna tillsammans var bra trots att det var en svaghet tidsmässigt. 

Då författarna inte har någon erfarenhet av att intervjua på det här sättet, bedömdes det 

lämpligast att båda medverkade för att kunna komplettera varandra (Trost, 2011). Vid 

transkriberingen av intervjuerna kunde denna fördel synliggöras. Författaren som inte ledde 

intervjun och endast lyssnade tills intervjuguiden gåtts igenom, kunde efteråt bidra med 
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väsentliga följdfrågor som bidrog med värdefull vidareutveckling av information som svarade 

på syftet, vilket stärker resultatens giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012).  

Samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt och detta stärker studiens tillförlitlighet. 

Tillförlitligheten stärks ytterligare av att analysarbetet utfördes tillsammans av studiens 

författare och har tydligt beskrivits i arbetet. Vidare påverkas tillförlitligheten positivt av att 

analysprocessen inte har varit linjär och domäner formades för att möjliggöra kategorier med 

tydliga avgränsningar. Denna noggranna process, vilken författarna också visar exempel på, 

stärker studiens tillförlitlighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Vilka frågor som ställs under intervjun avgör vilka svar informanterna ger. Då studien syftade 

till att undersöka chefers uppfattningar om beteendemedicinsk kompetens med en induktiv 

ansats, valdes att inte utforma frågeguiden utifrån den socialkognitiva teorin. Om 

frågeguiden hade utformats enligt den socialkognitiva teorin hade detta kunnat påverka 

författarnas möjlighet till att analysera induktivt. Att inte utforma guiden utifrån ett 

teoretiskt perspektiv kan dock ha medfört att vissa frågor uteslöts och detta kan ha påverkat 

resultatens giltighet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). För att möjliggöra en induktiv 

analys hölls analysen manifest från meningsbärande enhet fram till kod och därefter blev 

analysen mer latent när kategorierna skapades. För att distansera sig till ämnet och inte låta 

förförståelsen sätta sin prägel på analysen försökte författarna att använda andra ord på 

begrepp som är centrala inom utbildningen. Exempelvis användes ordet helhetssyn istället 

för begreppet biopsykosocial, vilket är centralt inom den utbildning som författarna går. 

5.3 Etikdiskussion 

Att författarna till studien är studenter på fysioterapeutprogrammet på Mälardalens 

Högskola, vilken har en beteendemedicinsk inriktning, kan ha påverkat chefernas svar. 

Cheferna kan ha känt sig pressade att svara på ett visst sätt om beteendemedicinsk 

kompetens då studenterna företräder det enda lärosätet med denna inriktning inom sitt 

fysioterapeutprogram. För att minimera denna påverkan informerades cheferna muntligt om 

att författarna i föreliggande studie endast var intresserade av deras uppfattning om ämnet 

och inte chefernas kunskaper om ämnet eller i vilken omfattning de implementerar 

arbetssättet. Det faktum att verksamheterna där cheferna i föreliggande studie arbetar tar 

emot fysioterapeutstudenter från Mälardalens Högskola på verksamhetsförlagd utbildning, 

kan också ha bidragit till att de känt sig pressade att svara positivt. Författarna försökte 

minimera dessa etiska problem genom den information som gavs muntligt i samband med 

intervjuerna och skriftligt genom informationsbrevet.  

Informationsbrevet som bifogades i e-posten i samband med förfrågan om deltagande 

förtydligade att deltagandet var frivilligt och att det när som helst kunde avbrytas utan någon 

förklaring. Vidare informerades cheferna om att materialet skulle avidentifieras innan analys 

för att inte kunna härledas tillbaka till dem.  Intervjusvar som kunde kopplas tillbaka till 

chefen, till exempel när chefen nämnde namnet på sin verksamhet, togs bort ur materialet för 

att säkerställa att informationen inte kunde ledas till chefen.   
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5.4 Slutsats 

Denna studie visar att fysioterapeutens närmsta chef uppfattar beteendemedicinsk 

kompetens som värdefull då den innehåller ett flertal underlättande faktorer för 

fysioterapeutens enskilda arbete och teamarbete, där de mest påtagliga aspekterna är 

omgivningsfaktorer. Kompetensen ger exempelvis fysioterapeuten en helhetssyn på 

patientens problematik och ökar patientdelaktigheten anser cheferna. De uppfattade även att 

den beteendemedicinska kompetensen medförde ett empatiskt förhållningssätt vilket 

skapade bra förutsättningar för patientmötet. Den beteendemedicinska kompetensen gynnar 

därmed även organisationen och patienterna. Detta skulle kunna höja utfallsförväntningarna 

och stärka verksamhetschefens self-efficacy till att besluta att utöka användningen 

beteendemedicinsk kompetens inom sin verksamhet. 
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BILAGA; A INFORMATIONSBREV 

 

Informationsbrev 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en intervjustudie som syftar till att undersöka hur 

fysioterapeuters närmsta chefer ser på beteendemedicinsk kompetens i fysioterapi.  

Bakgrund och syfte 

Forskning visar växande evidens för att beteendemedicinsk kompetens i fysioterapi leder till 

bättre behandlingsresultat för patienter med långvariga funktionsnedsättningar och kroniska 

sjukdomar. Hur man som chef ser på beteendemedicinsk kompetens kan påverka hur ett 

beteendemedicinskt arbetssätt understöds i det kliniska arbetet. Det finns utifrån 

författarnas vetskap ingen studie om hur närmste chefer till fysioterapeuter ser på 

beteendemedicinsk kompetens i fysioterapi.  

Förfrågan om deltagande 

Du tillfrågas om deltagande därför att du är chef för en verksamhet där man behandlar 

patienter med långvariga funktionsnedsättningar och sjukdomar. Deltagandet är också ett 

godkännande till att intervjuer spelas in.  

Studiens praktiska genomförande 

Studien kommer att innebära att vi träffas för en intervju som tar 45-60 minuter. Intervjun 

önskas äga rum på din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in på en diktafon för att 

sedan föras över till ett USB-minne. USB-minnet kommer att förvaras oåtkomligt för andra 

än författarna. Materialet kommer innan analys att avidentifieras så att informationen inte 

kan kopplas tillbaka till Dig. 

Frivillighet 

Ditt deltagande är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan och behöver då 

inte uppge varför. 

Studiens resultat 

Studiens resultat kommer att presenteras i form av ett examensarbete. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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BILAGA B; INTERVJUFRÅGOR 

 

Intervjufrågor: 

1. Vad är beteendemedicinsk kompetens för dig? 

2. Vad ska man ha det till anser du? 

3. Vad betyder beteendemedicinsk kompetens för ert arbete här? 

4. Hur märker man om någon har beteendemedicinsk kompetens? 

5. Hur tycker du att man understödjer vidareutbildningar och vilka utbildningar gäller 

det i så fall? 
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